TRAINING

“Personeelsbeleid in het MKB”
Verbeter de inzet van uw medewerkers
Het succes van uw organisatie is voor een groot deel afhankelijk van de inzet van uw
medewerkers. Een goed en effectief personeelsbeleid is hiervoor dan ook
noodzakelijk.
Het diverse vakgebied van Personeelsmanagement gaat, zeker gezien de
complexiteit van de huidige wet- en regelgeving, een steeds grotere rol spelen
binnen moderne organisaties.
Wij hebben deze training ontwikkeld om u een handreiking te geven bij het (verder)
ontwikkelen en uitvoeren van een effectief beleid.
Een aantal complexe zaken op het gebied van wet- en regelgeving zullen worden
uitgediept, zodat u meer inzicht zult krijgen in uw organisatie en met behulp van een
degelijk Personeelsbeleid het beste uit uw medewerkers kunt halen.
Het opzetten en uitvoeren van een goed doordacht personeelsbeleid levert
organisaties winst op. Fouten in de aanpak van personeelskwesties daarentegen
kunnen grote (financiële) gevolgen hebben.
Bij alle onderwerpen zullen we zoveel mogelijk aansluiting houden bij uw dagelijkse
praktijk.
Wij werken bij voorkeur met kleine groepen (vanaf 3 deelnemers) zodat gedurende
de training een individuele aanpak mogelijk is. We gaan hierbij verder dan alleen
maar kennisoverdracht; uw eigen actuele praktijksituaties kunnen diepgaand aan de
orde komen.
Bestemd voor:
Managers, Bedrijfsleiders, Office Managers en Directeuren van het Midden- en
Kleinbedrijf, die (ook) verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse Personeelszaken en de
beleidsvorming op personeelsgebied binnen de organisatie. Tevens zeer nuttig voor
functionarissen die zich willen verdiepen in dit vakgebied.

Onderwerpen die worden behandeld zijn o.a.:
• Werving & Selectie
• De Arbeidsovereenkomst
• Arbeidsvoorwaarden
• Ziekteverzuimbeleid en de wet Poortwachter
• Privacywetgeving
• Uitzendbureau’s, Free Lancers, Wet Keten Aansprakelijkheid
• Beoordelen en belonen
• Verschillende vormen van verlof
• Leiderschapsstijlen
• Opleidingsbeleid
• Motivatie
• Medezeggenschap
• Effectief Coachen
• Stress- & Conflicthantering
• Bedrijfsstrategie in relatie tot Sociaal Beleid
• Houding, emoties
• Disciplinaire maatregelen
• Ontslagrecht en aanpak ontslag
Er is volop ruimte om onderwerpen uit uw eigen bedrijfspraktijk te behandelen.
Duur: 4 dagen
Locatie: Zundert
Prijs: € 1295,- per persoon exclusief BTW; inclusief cursusmateriaal en lunches.
Mocht u interesse hebben en zich willen inschrijven voor deze, of een van onze
andere trainingen, dan kunt u contact opnemen met info@intervicis.nl

